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ET PAVILJOEN
Civitas Dei (De
Stad Gods) mis-
stond niet tussen
de vele architectu-
rale hoogstandjes
op de Heizel. Het

behoorde tot de vier belangrijkste
Expopaviljoenen. Civitas Dei was
een ultramodern ommuurd com-
plex, symbolisch gelegen tussen het
Amerikaanse en Russische pavil-
joen en met een kerk voor 2.500 ge-
lovigen, een gebedskapel voor het
heilig sacrament, een auditorium
plus een tentoonstellingsruimte
voor religieuze kunst. Civitas Dei
herbergde ook een van de grootste
en populairste restaurants van Ex-
po ’58, met op de menukaart de van-
zelfsprekende steak en frikadellen
met friet. Het was een restaurant
met zelfbediening, eertijds een ab-
solute nieuwigheid.

Mgr. Bernard Vanden Berghe,
thans 95 en voormalig deken van
Brussel Stad, was pastoor in de ba-
siliek van Koekelberg, toen kardi-
naal Van Roey hem vroeg om sa-
men met een andere priester ver-
antwoordelijk te zijn voor de kerk
van de Expo. De eredeken: „De
bouw en de organisatie werden
lang vooraf voorbereid. Het secre-
tariaat was ondergebracht in een
appartement en Civitas Dei had
een heuse commissaris-generaal.
Ondenkbaar vandaag de dag!”

En de eredeken vervolgt: „Mijn
zorg ging uit naar de kerk. Dage-
lijks was ik aanwezig op het Expo-
terrein. Elke dag ook stonden er in
het gebouw meerdere eucharistie-
vieringen op de agenda. Priesters
uit het Brusselse stonden bij toer-
beurt in voor de misviering in het
paviljoen. Er huwden zelfs jonge pa-
ren. De vieringen waren nog – want
vóór het concilie – eentalig in het
Latijn, maar tussen de bijeenkom-
sten van de verschillende nationali-
teiten vielen toch wel liturgische
verschillen op te merken.”

Gigantische paus
„Civitas Dei had iets dubbels”, ge-

tuigt mgr. Bernard Vanden Berghe.
„De architectuur oogde hoogst
vooruitstrevend, maar binnenin
was alles volgens de oude stijl. De
invloed van de Kerk was in die da-
gen nog groot. Het kerkbezoek was
bijgevolg nog heel vanzelfspre-
kend, en we moesten dan ook onaf-
gebroken paraat staan om de mas-
sa bezoekers op te vangen die in het
paviljoen naar de mis kwamen. Te-
gelijk was in de steden de ontkerke-
lijking al zichtbaar.”

„Ik zou durven zeggen dat 1958
een breekpunt was”, stelt onze oog-
getuige. „We voelden dat er wat aan
het veranderen was. Expo ’58 voed-
de dat gevoel. De mensen konden
er met eigen ogen de producten van
de vooruitgang aanschouwen. We
moesten ook niets doen om volk
aan te trekken. Het werd een over-
rompeling. Een anekdote? Ik was
dagelijks op de Expo aanwezig,
maar van de tentoonstelling een
heel jaar lang zag ik niets! Zoveel
werk was er.”

Waaraan de eredeken van Brus-
sel het meeste deugd beleefde?
„Aan de internationale sfeer. Alle
landen toonden het beste van zich-
zelf, en vrede en respect heersten
alom. Het toenmalig heikele thema
van de kerkvervolging in de com-

munistische landen kwam bijvoor-
beeld niet ter sprake.”

Op foto’s van toen is te zien hoe er
bij de ingang van Civitas Dei een gi-
gantisch beeld prijkte van de toen-
malige paus Pius XII, de armen wijd
gespreid alsof hij de wereld wilde
omarmen. Het verhaal van het pa-
viljoen op Expo ’58 eindigde echter
wat in mineur. Op 9 oktober 1958
overleed de paus en Civitas Dei was
in de rouw. Mgr. Vanden Berghe:
„De dood van de paus zette een

domper op de sfeer, ook al was Pius
XII eigenlijk niet echt populair. Hij
was een aristocraat en een intellec-
tueel, de volstrekte tegenpool van
zijn opvolger Johannes XXIII.”

Andere memorabele herinne-
ring van de Brusselse eredeken:
„Elk land had tijdens de Expo een
themadag. Zo had de paus – ik
meen ter gelegenheid van Tenhe-
melopneming van Maria – een ge-
zant gestuurd. Dat was de later be-
roemde Italiaanse kardinaal Siri

(toen de jongste kardinaal van het
college, n.d.r.), die een pontificale
mis kwam opdragen in aanwezig-
heid van alle Belgische bisschop-
pen. Daags nadien lag ik echter
ziek te bed.”

Enkele maanden later kondigde
de nieuwe paus Johannes XXIII het
Tweede Vaticaans Concilie aan.
„Expo ’58 luidde het einde van een
periode in en het begin van wat
nieuws. Dat gold voor Kerk én we-
reld. Een nieuwe wereld ging open.

Ik meen dat in het evenement van
de wereldtentoonstelling in Brussel
al in een notendop alles aanwezig
was van de jaren 1960, ook van het
beruchte revolutiejaar ’68. Niets
zou nog zijn zoals voorheen.”

En de Kerk daarin? „Eigenlijk
werd toen al onbewust het concilie
voorbereid, daarvan ben ik over-
tuigd. De eerste liturgische experi-
menten hadden reeds plaats. Le-
ken kregen en namen meer verant-
woordelijkheid. Het was de periode

van de grote lekencongressen. Te-
gelijk was de tijd dat grote groepen
jongens naar het seminarie trok-
ken toen al voorbij.”

Veeltalig
En de Brusselse eredeken besluit:

„Civitas Dei was eerst en vooral
voor de Brusselse Kerk een groots
evenement. Sommige katholieke
Brusselaars kwamen dagelijks in
het paviljoen langs. In die dagen
was de Brusselse Kerk overwegend
Franstalig. De positie van de Neder-
landstalige Brusselaars is intussen
fel verbeterd. Vandaag heeft onze
hoofdstad een multicultureel en
veeltalig karakter, net als de Brus-
selse Kerk trouwens. Van die ont-
wikkeling was Expo ’58 als het ware
de voorbode.”

Net zoals andere Expopaviljoe-
nen werd ook Civitas Dei gesloopt.
Onderdelen van de witte kerk met
hellend dak werden verwerkt in de
Verrijzeniskerk in Molenbeek. Het
interieur van de sacramentskapel
en de klokkentoren werden gere-
cupereerd in de nieuwe Pie X-kerk
in het Waals-Brabantse Ottignies.

Op 27 april om 9 uur brengt Braambos via VRT
één (herhaling omstreeks 23 uur via Canvas)
de reportage Expo ’58. Waar de ster bleef stille
staan? • Van 4 juli tot eind oktober wijdt het
Kadoc te Leuven een tentoonstelling aan 
Civitas Dei, het paviljoen van de Heilige Stoel
op Expo ’58. Wie nog bijzondere herinneringen
koestert aan dit paviljoen, mag ze altijd delen
met de redactie.

Eventjes Stad van God
Erik  De Smet

Ook voor de Kerk was Expo ’58 een symbolisch breekpunt

Precies een halve eeuw geleden opende op de Heizel in Brussel de Expo ’58, ‘het 

wonderlijke feest van de jaren vijftig’. Meer dan 42 miljoen mensen zagen er met eigen

ogen een nieuwe wereld van vooruitgang dagen. Een van de belangrijkste paviljoenen op

de Heizel was dat van de Heilige Stoel, Civitas Dei. Ook voor de Kerk bleek ’58 een 

symbolisch breekpunt. Het oude liep ten einde, het nieuwe diende zich aan.

Een blik over de vele paviljoenen van Expo ‘58. Een blik op de toekomst, meende toen ook eredeken Bernard Vanden Berghe.  © Corbis
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Gaston Spillebeen, geboren in 1924, bezocht als
kapucijn meermaals Expo ’58. „Voor paters was het
toen niet vanzelfsprekend dat we het klooster verlie-
ten,” getuigt hij, „maar als verantwoordelijke voor
het missiewerk van mijn orde kon ik bezwaarlijk weg-
blijven op de Heizel. Ik dus met ons Kevertje van Ant-
werpen naar Brussel. Het Atomium trok natuurlijk
meteen mijn aandacht, maar de lange wachtrijen om
het te bezoeken trotseerde ik uiteindelijk nooit.”

„Van de wereld had ik toen amper wat gezien en ik
keek dan ook zeer uit naar het Congolese paviljoen. Ik
was danig geschokt over de manier waarop onze
broeders en zusters uit Congo er werden ‘gehuisvest’,
in hutjes godbetert. Ze stonden er tentoon als in de
zoo. Gelukkig werd mijn kijk op Afrika overhoop ge-
gooid, toen ik enkele jaren later zelf de stap richting
Congo zette. Het beeld dat de missionarissen ons
destijds hadden voorgeschoteld, bleek veel te eenzij-

dig en is inmiddels – gelukkig maar – volstrekt ach-
terhaald.”

Pater Spillebeen herinnert zich ook de kleuren-
televisie die op Expo ’58 te bewonderen was, naast
alle intussen al lang banale toekomstdromen. „Alle 
paviljoenen bezocht ik, en ik ontdekte tal van dingen
die de mensheid vooruit hielpen. De Expo werd ons
voorgesteld als de grote verandering, en dat zou de 
Wereldtentoonstelling uiteindelijk ook blijken.” (TH)

LS kind had Jean
Kabuta weinig ge-
luk. Zijn ouders
waren gescheiden
en het jongetje
woonde nu eens
bij de broer van

vader, dan weer bij een ander fami-
lielid en eigenlijk nog meer gewoon
op straat. Op een dag zocht hij
werk, toen een blanke man in een
wagen stopte en hem aansprak. Het
bleek om niemand minder te gaan
dat pater Guido Haazen, directeur
van de basisschool te Kamina, waar
Jean af en toe naartoe ging. Of hij
hem niet wilde vergezellen naar
het dorp waar de pater muziekop-
names ging maken? „Het werd een
onvergetelijke dag”, vertelt profes-
sor Kabuta.

„Pater Haazen was eigenlijk
meer met muziek bezig dan met
preken”, lacht hij. „Dat had hij van
thuis meegekregen. In zijn familie
werd altijd gezongen.” Kort na zijn
aankomst in Congo in 1953 richtte
de franciscaan het koor Les Trouba-
dours du Roi Baudouin op. „Toen ik
het koor voor het eerst hoorde, zon-
gen ze een lied van Mozart. Hemels
vond ik het! Onvoorstelbaar toch
dat een componist uit een heel an-
dere cultuur toch zo kan aanspre-
ken. Ik ben altijd een Mozartfan ge-
bleven.”

Het leven van het verwaarloosde
jongetje begon te veranderen.
„Dankzij het koor kreeg ik het ge-
voel dat ik toch iets waard was. Toen
kwam het nieuws dat we naar Bel-
gië zouden reizen. Stel je voor! De
voorbereiding zelf was al een eve-
nement. Wij, zwarten uit de cité,
werden toegelaten in de stad waar
normaal enkel kolonialen kwamen.
Bij de zusters kregen we les in tafel-
manieren. Een kleermaker uit Bel-
gië kwam onze maten nemen voor
nieuwe uniformen uit een fijne stof.
Het was allemaal zo fantastisch.”

Eén groot feest
Op de luchthaven in Melsbroek

werden de jongens bevangen door
de koude. Dat weerhield hen niet
om uit vreugde en dankbaarheid
voor de bemanning te zingen. Het
begin van een zes maanden durend
verblijf vol optredens en applaus.
Jean Kabuta en zijn vriendjes wa-
ren onder de indruk van de moder-
ne architectuur, het Atomium en
van zoveel blanken bij elkaar. „Dat
onze landgenoten in het Congolees
paviljoen eigenlijk te kijk werden
gesteld als bewijs dat ‘de Belgen de
zwarten beschaving hadden ge-
bracht’, begrepen we pas veel later.
Wel werden we het na zes maanden
beu dat blanke kindjes onze huid en
haar aanraakten om te zien of de
kleur niet afging. Maar verder was
Expo ’58 één groot feest. We brach-
ten veel vreugde in het hart van de
mensen en dat maakt het voor mij
nog altijd de moeite waard.” Som-
mige kinderen van Les Trouba-
dours werden nu en dan uitgeno-
digd in een Belgisch gezin. Zo leer-
de Jean de familie Derickx in Ant-
werpen kennen. In 1962 werd hij
door hen geadopteerd.

Dankzij Expo ’58 werd de Missa
Luba wereldwijd bekend. Onder
impuls van pater Haazen ontstond
deze Latijnse mis op Afrikaanse
muziek enkele jaren eerder. Een le-
raar van het college te Kamina, Jo-
achim Ngoi, was een expert in Ka-

sala, een genre dat in grote delen
van Afrika gekend is. „Het is een
soort loflied. Je weet wellicht dat in
Afrika de groep belangrijker is dan
het individu. Op bepaalde momen-
ten echter, zoals bij geboorte, dood,
huwelijk of thuiskomst van een ver-
re reis, is er aandacht voor die ene
persoon. Zijn naam wordt dan be-
zongen, zijn geschiedenis en af-
stamming verhaald. Toen ikzelf na
vijftien jaar in België terug in Kami-

na kwam, zong men vier uur lang
een Kasala voor mij, om me terug
thuis te laten komen in de groep, in
mijn cultuur. Ik ben pater Haazen
enorm dankbaar en fier dat hij dat
aspect van onze cultuur gered heeft
en vastgelegd.”

De Missa Luba werd een gigan-
tisch succes. Ze verspreidde zich
razendsnel over heel Congo en
zelfs daarbuiten, met name in Ke-
nia. Dankzij het Latijn was ze over-

al zingbaar. Expo ’58 bracht de Mis-
sa Luba naar Europa en Amerika.
In 2004 werd de originele versie nog
opnieuw op cd uitgebracht.

Vijftig jaar later werd de Missa
Luba tijdens Klara in het Paleis op-
nieuw ten gehore gebracht. Een
heel aangrijpend moment voor Je-
an Kabuta, de enige oud-Trouba-
dour in België. „Ik kreeg de tranen
in de ogen. De film van mijn leven
werd opnieuw afgespeeld.”

Jean Kabuta: ‘Expo ’58 veranderde mijn leven.’  © Kristof Ghyselinck

Lid ‘Les Troubadours du Roi Baudouin’ getuigt

Jean Kabuta was acht, toen hij voor het eerst meezong met Les Troubadours du Roi 

Baudouin en tien toen het koor de Missa Luba ten beste gaf op Expo ’58. De muziek van

deze Latijnse mis is gebaseerd op de Kasala, het pan-Afrikaanse genre van het loflied. 

Het Sanctus verscheen op single en stormde de Britse hitparade in. Jean Kabuta, vandaag

professor Afrikaanse linguïstiek in Gent, herinnert het zich nog levendig.

Lieve  Wouters

‘Missa Luba’
ontroert nog steeds

A
Veertien was Marijke Dewitte,

toen ze in 1958 vanuit West-Vlaan-
deren richting Heizel mocht. „De
oorlogsangst was toen nog lang niet
weggeëbd”, herinnert ze zich nog
als was het gisteren. „Alles wat we
in Brussel zagen wekte verbazing.
Onze blik op de wereld werd toen
echt verruimd.”

Marijke zat op internaat in Hever-
lee en ook daar stond de Wereldten-
toonstelling in de kijker. „We moes-
ten een spreekbeurt houden, ieder
over een ander paviljoen. Ik koos
voor Civitas Dei, waar vooral de stil-
le ruimte indruk op me maakte. En
pater Haasen kwam vertellen over
de ontstaansgeschiedenis van de
Missa Luba. Afrika was voor ons on-
bereikbaar en onbekend. Dat veran-
derde dankzij Expo ’58.”

„Het Atomium trok natuurlijk on-
ze aandacht, maar een bezoekje was
te duur. Ook de verscheidenheid in
architectuur van de paviljoenen
maakte grote indruk op me. Zo her-
inner ik me alvast het prachtige
glaswerk uit Tsjecho-Slowakije. En
zo veel talen! Wonderlijk. Van bij-
voorbeeld de Russen verstonden we
geen woord.” Marijke herinnert zich
ook nog de zogeheten Expoblok, drie
verschillende kleuren en smaken ijs
tussen twee rechthoekige koekjes,
die na de Expo per bakfiets in heel
Vlaanderen werden verkocht. „Wat
een jaar! Ik zou het meteen willen
overdoen.” (TH)

Vanuit Waltwilder, deelgemeente
van Bilzen, trok Henriette Drans vijf-
tig jaar geleden naar Brussel voor
een bezoek aan de Wereldtentoon-
stelling. „Ik was 23 en we mochten
zelden ergens naartoe. Met een
werkliedenvereniging – welke weet
ik niet meer – trok ik, samen met een
vriendin die nu mijn schoonzus is,
naar Expo ’58. Het was onze eerste
uitstap.”

„Een grootse indruk op me maak-
ten de vele nationaliteiten. Chine-
zen en Japanners hadden we nog
nooit gezien, Afrikanen evenmin. Ik
sprak amper Frans en geen Engels,
dus met hen praten konden we niet.
Toch kocht ik – in het Japanse pavil-
joen, als ik het goed heb – een zilve-
ren ring. Met veel moeite werd me
duidelijk gemaakt dat zilveren sie-
raden een merkteken van echtheid
moesten hebben. Dat gaf me ver-
trouwen in die mensen, dat ze me
dat eerlijk uitlegden.”

„Het Atomium? We konden er toen
niet naast kijken, maar bezoeken
deed ik het pas... vorig jaar! En weet
je wat? Buiten zijn die bollen veel
mooier dan binnen! De dag van ons
bezoek overleed paus Pius XII. We
waren misschien wel meer onder de
indruk van dit overlijden dan van de
Expo zelf. Bij het grote beeld van de
paus heerste toen een ingetogen
sfeer.” (TH)


